
3.JUL.2014 13:04 Forvaltningsratten GBG 

FÖRVALTNINGSRÄ.TTEN 
I GÖTEBORG 

DOM 
2014-07-03 
Meddelad i 
Göteborg 

SÖKANDE 
F:aAJO ,  

 
 

MOTPART 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

NR. 5579 S. 2 
Sida l (6) 

Mål nr 
5593-14 
Avdelning 2 Enhet 21 

SAKEN 
överprövning enligt lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling, LOU 

DOMSLUT 

Förvaltningsrätten avslår ansokan. KONKURRENSVERKET 

20!4 -07- 0 3 i� 
-

Avd 
-

Dnr 
-

KSnr Aktbil 

Dok.Id 277010 
__ ,, __________________________ _ 

Postadress Bcsöksadress Telefon Telefax Expeditions1id 

Hox.53197 Sten Sturegatan 14 031-73210 00 031 -7117859 måndag-fredag 
400 15 Göteborg E-post: forvaltniogsranenigoteborg@dom.se 08:00-16:00 





3.JUL.2014 13:04 Forvaltningsratten GBG NR. 5579 S. 3 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
IGÖU�BORG 

BAKGRUND 

DOM 

Länsstyrelsen genomför en upphandling av ramavtal avseende Naturvårds

tjänster - Praktisk skötsel, dm 512-4685-2014, omfattande 54 separata 

anbudsområden (geografiska områden). Upphandlingen genomförs med ett 

förenklat förfarande. 

Av tilldelningsbeslut meddelat den 12 maj 2014 framgår att länsstyrelsen 

har valt att teckna avtal med andra leverantörer än F:a AJO  

. Rättelse av tilldelningsbeslutet avseende tre anbudsområden 

gjordes den 20 maj 2014, men utan att F:a AJO  tilldelades 

avtal. F:a AJO  anbud diskvalificerades eftersom skallkra� 

vet på. "stabil ekonomi" inte uppfylldes. 

YRKANDEN'M.M. 

F:a AJO  (F:a AJO) ansöker om överprövning och yrkar att 

länsstyrelsen omprövar kravet på "stabil ekonomi" för bolaget och övriga 

anbudsgivare alternativt att upphandlingen ska göras om. F:a AJO anför 

bl.a. följande. F:a AJO har under många år utfört ett mycket stort antal 

uppdrag för länsstyrelsen och allt har fungerat väl med rating 17, Enligt 

anlitad revisor har F:a AJO ett mycket bta resultat för verksmnhetsstode

ken. Några skulder till staten finns inte. Kreditvärderingsinstitutet Credit

safe har redovisat felaktiga ekonomiska uppgifter till länsstyrelsen. Hur 

ratingen går till är inte klarlagt. Att rangordna. ett företag utifrån betal

ningsanmärkningar är alltför simpelt och vilseledande. Särskilt när det 

föreligger möjlighet att erhålla kvalificerade ekonomiska redovisnings� 

uppgifter. En betalningsanmärkning ligger kvax tre år i registret och av 

registret framgår inte heller betalningsviljan. Det fram.går inte heller när 

eller om betalningen är genomförd, Det är alltså. en historislc händelse som 

redovisas. En betalningsaomärkning säger inget om en verksamhets 
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bakomliggande ekonomi eller om dess framtid. Det är ekonomin/redo

visningshandlingarna som bl.a. styrlcer ett företags "stabila ekonomi" och 

inte en betalningsanmärkning. 

!Ansstyrelsen anser att ansökan ska avslås och anfor bl.a, följande. 

Det finns i upphandlings lagstiftningen ingen skyldighet att ställa krav på 

leverantörer om en viss finansiell eller ekonomisk .ställning vid offentliga 

upphandlingar, rnen det är vanligt förekommande. Att använda kreditrating 

är ett utbrett och väl använt instrument ftir att kontrollera ekonomisk ställ

ning vid offentliga upphandlingar. Förfarandet tned kvalificeringskrav 

kopplat till kreditrating har i upphandlingsmål accepterats i rättspraxi6. 

Av ffirfrågningsunderlaget punkten 3.2.3. Ekonomisk stabilitet framgår 

bl.a, att det är ett kvalificeringskrav att an.budsgivare ska ha en stabil 

ekonomi. För att anses ha en stabil ekonomi ska rating 40 uppnås vid 

kontroll hos kreditupplysningsföretaget Cteditsafe. För att säkerställa att 

inte otillbörlig diskvalifikation sker av till exempel nystartade företag eller 

företag som drabbats av tillfiillig konjunktursvacka finns det möjlighet för 

en anbudsgivare som inte uppfyller ratingskravet att ändå kunna uppfylla 

kvalificeringskravet om stabil ekonomi. I förfrågningsunderlaget anges att 

en aobudsgivare som inte uppfyller kravet om minst rating 40 vid kontrol"" 

len hos Cteditsafe kan anses uppfylla kravet om stabil ekonomi om an

budsgivaren kan ge en godtagbar förklaring till avvikelsen. 

Kvalificeringskravet strider inte :tnot proportionalitetsprincipen eller någon 

annan grundläggande princip för offentlig upphandling. Länsstyrelsen 

genomförde kontroll av samtliga anbudsgivaxe hos Creditsafe. F:a AJO 

erhöll rating 17 vid denna kontroll. Därefter gjordes i enlighet med förut� 

sättningarna i förftågningsunderlaget ett utskick med begäran oxn forkla

ring eller komplettering till samtliga anbudsgivare som inte uppfyllde 

kravet om minst rating 40 vid kontrollen hos Cteditsafe samt till de 
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anbudsgivare som på gnind av organisationsfoim saknax rating. F:a AJO 

gav in en skrivelse där de lämnade sina synpllllkter och en förklaring till 

sin ekonomiska ställning. I sam.band med kvalificeringsfasen a-v anbuds

utvärderingell fattade länsstyrelsen beslut om att F:a AJO ansågs ha lämnat 

en inte godtagbar :fl)rklaring till den låga ratingen
) 
varför bolaget uteslöts 

från utvärderingen. 

DOMSKÄL 

Tillämpliga besUimmelser 

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande prin

ciperna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestmnmelse i LOU och detta 

medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten 

besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan 

rättelse gjorts (16 kap. 6 § LOU). 

En upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt 

sätt och icke-diskriminei:ande sätt samt genomfilra upphandlingar på ett 

öppet sätt. Vid upphandlingen ska vidare principerna om ömsesidigt er

kännande och proportionalitet iakttas (1 kap, 9 § LOU). 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrättens prövning utgör en kontroll av om det finns skäl att in

gripa mot upphandlingen på grund av att den upphandlande myndigheten 

har brutit mot principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse 

i lagen. 
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En av huvudprinciperna enligt LOU är att anbud som inte uppfyller 

förfrågningsunderlagets obligatoriska lmw, s.k. skall.krav, inte ska beaktas 

vidutvärderingen. Skalllo:av som anges i förftågningsunderlaget måste 

alltså vara uppfyllda för att den upphandlande myndigheten ska pröva 

anbudet. 

Det är den upphandlande myndigheten som bestämmer vilka krav och vill

kor som ska ställas i upphandlingen. Krav på viss ekonomisk. stabilitet hos 

en anbudsgivare är ett sådant krav som förekommer i upphandlingar och 

som har accepterats i praxis. Därtill är det brukligt att efterfrågad infonnat

ion om anbudsgivarens ekonomiska stabilitet inhämtas via ett kreditupp

lysningsföretag. Kravet pä viss ekonomisk stabilitet strider inte mot LOU. 

Inte heller står nu aktuellt krav i strid med proportionalitetsprincipen. 

I förfrågningsunderlaget ställs krav på att anbuds givaren ska ha en l'stabil 

ekonomr' motsvarande en rating på minst 40 hos kreditu.pplysnings

ftSretaget Creditsafe. F:a AJO har vid en sMan kontroll erhållit rating 17. 

Länsstyrelsen har vidare bedömt att F:a AJO inte hax lämnat någon god

tagbar förklaring till den låga ratingen. F:a AJO:s rating har varit konstant 

låg och pendlat mellan 17 och "Ingen ratingsbe�' på grund av skuld

saldo för skatter under de senaste fyra åren. Vid samtliga tillfällen har för

klaringen varit att det är en tillfällig situation som berott på tillfälliga likvi

ditetsproblem. Även om F:a AJO i sin senaste fcSrklaring till den lAga ra

tingen uppger att han bar fätt bättre ordning på sin ekonomi så härrör den 

senaste skatteskulden frän den 2 mars 2014 och det finns totalt tre skatte

skulder fråll 2014. F:a AJO:s rating 17 eller, vid tillfällen rn.ed skuldsaldo 

på skattekontot, ingen alls beror inte på tillfälliga likviditetsproblem ef,. 

tersom antalet skatteskulder ä:t 1 1  sedan den 3 juli 201 1 och det torde vä

sentligen vara dessa skulder som ligger bakom ratingen. F:a AJO har alltså 

inte kunnat ge en godtagbar förklaring till den låga ratingen, varför läitssty� 
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relsen haft fog för sitt beslut att diskvalificera F;a AJO på den gtunden att 

skallkravet på en "stabil ekonomi,. inte är uppfyllt. 

Vid ovannämnda bedömning h81' även det e-postmeddelande som F:a AJO 

skickat den 2 juli 2014 beaktats. 

Sammanfatmingsvis innebär det som F:a AJO anför och har visat inte att 

länsstyrelsen har brutit mot 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse 

i LOU, varför ansökan alltså ska avslås. 

Rådman 

Föredragande i målet har varit :föredragande juristen Miohael Koch. 
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SVERIGES DOMSTOLAR 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

ben so=. 'Vill över� f'&mltamgtti.ttens beslut 
slm. skciva dll � i Götie.bot:g. 
Skdvelsen ska dock skickas elle:r lämnas d.11 
fötvalto,ingsrilttcn. 
Överldapld.et s1m ha kommit le. till 
fö1vall:Oingstitt:en io.otn tre 'fCCko,: ftm dc.n dag 
då klagandet!. fick del� beslutet O.to. besh.1.tet 
hu i:nedddats vid e:i:,, ,DJ.untlig forhandJia& eller 
dct'ttd eo. sådan föihandling hat omgetts :aru: 
beslutet: ko.mm.er att tneddeås, sim dock 
övei:klagandet ha kommit in inom tce veckor 
fdn den dag dolnstol.eD.s beslut :tnedcle1ades. 
Tiden fot överlditgadet för offentlig pa.ct rliknas 
fdn den dag bcslntctmeddela.dcs. 
Om &ism dagen for öveddagandct :infall.ei på 
lö.tdag, sönchg eller helgdag, midso11'.llilll[afton, 
ju.l.aftc,n ellet-;a:ymafton neket det att 8laivelseD. 
� la msm vamag. 

Pör att ett övei:kla.gande ska kt.tmlt. tas upp i 
b1J:IJX)arrii.tte11. fo:cd:as ,p.tt �etåil.d 
meddelas. Ka:o:irnsrriitten �iu: 
provniugstillstmd om. 

1. det finns wedtiiog ntt bet"ffll'la 
rikcigh� s.v det slut som 
ffuvaltningslitt.en bar kommit til1, 

2. det fnte nt::a.n att sådant tll.l.ståncl 
m.eddel.as gm: a.tt bcd.ö� :dktighctcn 1'9' 
det .shit som fö�tte.0 hu 
kommit till,  

3. det il: av vikt fö.t 1� a.v 
rlittstillimpmngen att övuklag@.det: 
p.tffll! Il.V högr.e :rätt, eliei: 

4. det anns.tB finns syruiccliga skål Ut pi:öva 
överldaga:o.det. 

Oro. prö-miDgs� inte meddew sffi.r 
fö�tmngsxi:ttens beslut .fut. Det ät ditt� 
vjk:tigt att det klut och tydligt&� a.v 
�det till kamma.mitten wrl'öt man 
-ansar att pr�tå!l.d bm: mad.delas. 

Skrlvelsen med överklagande ska innehålla 
1. Klagande:n.s penorb-/ orgacisatioJ;J.S:D.ummct, 

posts.drcsst e-posudJ:ess och tel.cfouummer 

"d11 bostaden och mobiltelefot1, Adress och 
te:le..fonro1romet til{ klagandens ubetsplats 
slm ocksl aDgeS sunt eve:o.tu.ell SDntn ad.te$s 
då: klaganden bo. :o.is fö:r: deJgiv:oJ.ng. Om 
dessa u.ppgiftethm: lm:int.ts ti.d.iguc i mllet -
och om. de foxtfarande il.i sldq.cl]a-behöver 
de inre uppges .igen. Om.klagandeo. amit:u 
om.bud, � Qtnb\14� Slllmtl, postll.ch'.es&, e
postll.drcss, telebnntnroer tiU ubetspls.ucn. 
och.mobiltaefonnumme;i: qes. Om.n.Ago.n 
person-- c11ct ad1essnppgift ändw, skla. 
� utan dmjsmil sm:nlilss till 
lmtnmamtte,;i.. 

2. den dom/beslut som � med 
uppgift om .fömltningsd.ttens � 
mJlnmnm.cr samt dageo. föl bcshltet, 

.3. de skäl som klaganden au.get' till stöd fö.t e:a. 
begiu;m om prövmo:gstillstind. 

4. den jndrlng av förvaltoltlgsriittms 
dom/beslut somklagmdco 'Vill.ff. ti.U stind, 

5. de bevis som lr.1.agsnclen. vill ib� och� 
han/hon vill styi:ka. med va:cje sii.nk:ilt bevis. 

Athesscn tillf�tiittcn ftamgu av 
do'lnen/beslutet. 

I mil 01P. övcipi:lmtlng enligt lagen (2007,1091) 
oin o:ffcotligupphsw.dling c:llct lagen (2007:1092) 
om uppbendJioginom owd.dena va.� cncxgi. 
ti:ampotttt och p0$ttjänstcr :få:t a'rtal sluw jmisn 
riden f& öv�e av .rättens dom dlct 
be.slutbar löpt ut. l de fiest:a. fall fk avoo ,slutll! 
ni! tio d� hr gitt &in. det� ritten iwgjort 
.tafiletcllct uppb.iivt l!.tt intctltaistiskt beslut I 
'rissa !t1l Br avbil slutas om.ed�srt. Ett 
övetk::1agande av :dittenl a.vgörande ar .io.te 
prövas 5edan e.vta1 hu slutits. Pulls� 
mor.ma.tion Bnns i 1Ci lmpltlct i de ovan a:agivna 
hgatna. 
Behövcc Ni fler upply!i%1la.gu QUl hw: man. 
ö� k:anNi vinda. & till 
fömltoingsmtten. 






